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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

(Σιινέχειβ εκ τοΰ

Λόγο επικαίρων θομάτονν διεκόπη ή τακτιοοη στήλη ιών «'Εκχληοιολογιχων Θεμά-

τω-ν» αϊτό το>Γ' ΰπ' άρνΟ. 116 τεύχους τοΰ «Κ.Γ.Ο.». "Επανερχόμενοι δια τοϋ παρόντος

τεύχον; παραιθέτομεν τήν συνέχειαν τής άπαλογτϊτιικίης μελέτης των Αγιορειτών Ζηλω-

τών Πατέρων σχετικώς μέ τό θέμα τ>ής χειροτονίας "Επισκόπου ύφ' ενός 'Έβασκόπου.

«Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ»

(Ύιτό ιών Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958)

(Σΐ'νέχεικ εκ τ η ; σελίδα; 222 τοΰ νπ' ά^ιΛ. 11.5 τεύχοιις)

Πρόσφατο αγαθά κο( σωτήριο αποτελέσματα
έκ της εφαρμογής τής οικονομίας έν τή Εκκλησία,

καί ολέθρια τοιαϋτα έκ τής απορρίψεως ταύτης

Συγκρίνοντες τάς δύο διϊσταμένας παρατάξεις των Παλαιοημερολο-
γιτών τήν τοϋ πρ. Βρεοθένης Ματθαίου, προς τήν τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυ-
σοστόμου, θά ϊδωμεν σαφώς τά αγαθά αποτελέσματα έκ τής εφαρμογής
τής Εκκλησιαστικής οικονομίας, και τά δυσάρεστα επακόλουθα έκ τής
απορρίψεως αυτής.

Ό μέν πρ. Βρεσθένης Ματθαίος, ώς γνήσιος ορθόδοξος Χριστιανός,
καί κανονικός Επίσκοπος τής διωκόμενης νϋν συστηματικώς, όσον ποτέ
άλλοτε, Εκκλησίας τοϋ Χριστού, ϊδών ότι ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. στερεί-
ται Επισκόπων, βλέπων δέ τήν έν προκειμένω τελείαν άδιαφορίαν τοϋ τε
πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τοϋ Κυκλάδων Γερμανού, ήναγκάσθη νά
έφαρμόση τήν/Εκκλησιαστικήν οίκονομίαν, καί νά προβή μόνος του εις
τήν χειροτονίαν "Επισκόπου, έφ' όσον δέν ύπήρχον έτεροι, καί έφ" όσον
οι ανωτέρω Επίσκοποι ήδιαφόρουν, καί ήτο μετ' αυτών έν διαστάσει. Καί
οϋτω, διά τής λογικής καί επιβεβλημένης ταύτης εφαρμογής τής οικονο-
μίας, ή "Ορθόδοξος αϋτη παράταξις αριθμεί υπέρ τους δέκα Επισκόπους,
καί αγωνίζεται τόν καλόν αγώνα υπέρ τής "Ορθοδοξίας.
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Ό δε πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο*;, μετά τίνων άλλων οπαδών του,
άπορρίψας την οίκονομίαν ταύτην, καί άδιαφορήσας έναντι της παρατά-
ξεως του, άφησεν αυτήν άκέφαλον, άνευ κεφαλής, άνευ Επισκόπου, εις
όνειδος καί χλευασμόν, πάντων των όρώντων καί άκουόντων αυτήν επαι-
τούσαν ήδη έπί τόσον καιρόν ένθεν κακεϊθεν, προς άπόκτησιν κεφαλής,
ή στέρησις της όποιας, είναι αυτόχρημα μέγας παραλογισμός, καί μεγάλη
βλασφημία κατά τοϋ Παναγίου Πνεύματος, ώς θά άποδείξωμεν κατωτέρω
είς σχετικόν κεφάλαιον.

"Ας παύσουν όθεν θορυβοϋντες όλως παραλόγους, καί άνοήτως κο-
πτόμενοι ένιοι τής παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης, καταλογί&ντες (μάλ-
λον σκοπίμως) μέγα έγκλημα καθοσιώσεως εις τόν πρ Βρεσθένης διό
τήν οποίαν διέπραξεν ούτος χειροτονίαν.

Διότι δεν πρόκειται περί πράξεως προς παράβασιν καί άνατροπήν
Ίεροϋ τίνος Κανόνος τής Εκκλησίας, άλλα προς ύποστήριξιν πάντων των
Ιερών Κανόνων αυτής, προς ύποστήριξιν καί διάσωσιν κατά Θείαν Βου-

λήν αυτής ταύτης τής καθόλου Εκκλησίας.
Καί ή πράξις του αΰτη, αν καί δεν έγένετο κατά τήν άκρίθειαν τών

Ιερών Κανόνων, έγένετο όμως κατ' άπαραίτητον καί έπιβαλλομένην οί-
κονομίαν τής Εκκλησίας. Και είναι κατά λογικήν συνέπειαν ή πράξις του
αϋτη, ουχί κατακριτέα, αλλά μάλλον πολλών εγκωμίων καί επαίνων αξία.

Διότι ώς καλός ποιμήν τής ποΐμνης τοϋ Χρίστου, κατέστησε ποιμέ-
νας γνησίους είς ποίμνια άνευ ποιμένων, κατασπαρασσόμενα ύπό παντοίων
θηρίων, καί λύκων ύπό τήν δοράν τοΰ προβάτου. Ένώ ό πρ. Φλωρίνης,
ώς ποιμήν τ ι έκαμεν;... "Αφησε τήν ποίμνην του άνευ ποιμένος καί είς
τά ήδη αυτής αξιοθρήνητα χάλια.

Τρίο παραδείγματα επιβεβλημένης εφαρμογής
τής σωτηριώδους οικονομίας, καθ* ήν παραβιάζονται, φραγμοί,

θύραι καί κλείθρα, καί μετατίθενται Νόμοι καί Κανόνες

«Ό μή εισερχόμενος διά τής θύρας είς τήν αύλήν τών προβάτων,
αλλά άναβαίνων άλλαχόθεν, εκείνος κλέπτης εστί καί ληοτής» (Ίωάν. Γ,
1). Αυτήν τήν μαρτυρίαν προβάλλουσι τίνες, διά νά αποδείξουν τάχα τήν
άντικανονικότητα τής χειροτονίας Επισκόπου ύφ" ενός Επισκόπου.

Συμβαίνει όμως ενίοτε, διάτινα αίτίαν, όχι μόνον ξένοι, αλλά καί
αυτός ό ποιμήν τών προβάτων νά εϊσέλθη εις τήν αύλήν αυτών, ουχί διά
τής θύρας, άλλ' άλλαχόθεν, χωρίς νά θεωρηθή κλέπτης καί ληστής, ιδία
όταν πρόκειται περί διώξεως ληστών καί κλεπτών, καί λύκων προς σω-
τηρίαν τών προβάτων... *

Καί όταν ό οίκος τίνος, κεκλεισμένων τών θυρών καί τών παραθύρων
— καίεται έκ τών τεσσάρων γωνιών, έσωθεν καί έξωθεν, άνωθεν καί κά-
τωθεν, καί ό οικοδεσπότης ούτος, ή έτερος τις οικείος, ή φίλος, ή γνω-
στός, ή άγνωστος λόγω τής κατεπειγούσης ανάγκης προς κατάσβεσιν
τοΰ πυρός καί διάσωσιν τοϋ οϋτω πυρπολουμένου οίκου, εϊσέλθη εντός
αύτοϋ ουχί διά τής θύρας, άλλα άλλαχόθεν, ή έκ τών παραθύρων ή έκ
τοϋ υπογείου ή έκ τής στέγης, ή διάρρηξη κάποιο παράθυρον, ή τήν θύ~
ραν, ή τά κλείθρα αυτής, τις δύναται νά κατηγορήση αυτούς ώς διαρρή-
κτας, ώς κλέπτας καί ληστάς, ώς λυμεώνας τοϋ οίκου τούτου;

Ουδείς βεβαίως. Διότι παρεβίασαν τήν θύραν ή τά παράθυρα, διά νά
σώσουν, ού μόνον θύραν τε καί παράθυρα, άλλ" αυτόν τοϋτον τόν οίκον.
Καί είναι συνεπώς δια τοϋτο άξιοι πολλών εγκωμίων καί επαίνων.
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Ό νοών αναλόγως νοήτω... Δυστυχώς όμως ύπάρχουσιν άνθρωποι
(ουχί βεβαίως συνετοί και λογικοί) οϊ όποιοι μετά πολλού τοϋ πείσματος
υποστηρίζουν, ότι οι περί ών ό λόγος σωτήρες τοϋ οίκου τούτου, καί της
αυλής μετά τών προβάτων, είσίν έγκληματίαι, κλέπται, λησταί καί διαρ-
μήκται, ώς είσελθόντες δήθεν ουχί διό της θύρας, άλλ' άλλαχόθεν. "Η
είσελθόντες μέν διό τής θύρας, άλλ" άνωμάλως, ουχί κανονικώς.

Προς τους τοιούτους, Ίσως αρμόσουν ταλανισμοί τίνες έκ τοϋ κγ'
κεφαλαίου τοϋ κατά Ματθαίον Ί . Ευαγγελίου: «Ούαί ύμϊν...».

^Καί οϊ καλοί κυβερνήται πλοίων, προκειμένου νά δώσουν έν ώρα
μεγάλης καί επικινδύνου θαλασσοταραχής τά κατάφορτα πλοία των, ρί-
πτουν κατ' απόλυτον ανάγκην εις τήν θάλασσαν μέρος τοϋ φορτίου των,
ίνα διασώσουν τό πλείστον τοϋ όλου φορτίου των, μετ' αύτοϋ τούτου τοϋ
πλοίου καί τοϋ πληρώματος του. Και οι μή τοϋτο λογικώς καί συνετώς
πρ,άσσοντες, ασφαλώς καί άναποφεύκτως καταποντίζονται — ώς ήδη φεϋ!
καταποντίζεται αϋτανδρον (άλλ" είθε ό Θεός νά σώση αυτό) τό άνευ
κυβερνήτου καί έμπειρων καί συνετών ναυτών, πλοϊον τοϋ Μακαρίτου πρ.
Φλωρίνης, τοϋ μή προνοήσαντος, μάλλον μή θελήσαντος, νά συμμορφωθή
καί νά βάδιση κατά τους σωτηριώδεις κανόνας τής λογικής καί τής συ-
νέσεως, τής Άγιωτάτης Νεώς ης Κυβερνήτης ό Θεός.

Περί τοϋ επισκοπικού αξιώματος
Πάς Όρθόδοξος Επίσκοπος ίχει τήν έξουσίον νά έκτελή μόνος του

δλα τά Μυστήρια τής Εκκλησίας
ΑΙ επτά τελεταί ας ούτος μόνος του ενεργεί

Μεταξύ τών άλλων σαθρών καί γελοίων επιχειρημάτων τά όποια
προβάλλουσιν οϊ μή άναγνωρί£οντες ώς έγκυρον τήν χειροτονίαν "Επισκό-
που ίκρ' ενός Επισκόπου, είναι καί ή πεπλανημένη αυτών Θεωρία, ότι ό
Επίσκοπος, δέν δύναται μόνος νά εκτέλεση τό Μυστήριον τής Ίερωσύ-

νης προς χειροτονίαν Επισκόπου. Διότι ώς λέγουσι, (μάλλον βλασφη-
μοϋσι), διό νά έπιφοιτήση ή θεία χάρις είς τόν χειροτονούμενον Έπίσκο-
πον, απαιτούνται νά είναι τουλάχιστον τρεϊς, ή δύο Επίσκοποι.

Όποιος παραλογισμός, οποία βλασφημία! Διότι ό Επίσκοπος κατέχει
μετά τόν Χριστόν θέσιν ανωτάτου άρχοντος έν τη Εκκλησία, ώς κατέ-
χων τόν άνώτατον ίερατικόν βαθμόν. Καί έχει τήν απόλυτον έΕουσίαν τοϋ
έκτελεϊν όλα τά Θεία Μυστήρια τής "Εκκλησίας, καί άναδεικνύειν έν αυτή:
Υποδιακόνους, Διακόνους, Πρεσβυτέρους καί "Επισκόπους. Ώ ς αντιπρό-
σωπος Χριστού, ώς Διάδοχος τών Αγίων Αποστόλων, μέ τά αυτά εκείνων
δικαιώματα.

Κατά τόν Μητροπολίτην Ηλιουπόλεως κ. Γεννάδιον. «Ό "Επισκοπι-
κός βαθμός,τό Έπισκοπικόν αξίωμα, έχει τήν έξουσίαν τοϋ χειροτονεϊν
τους Κληρικούς παντός βαθμού, είναι ζήτημα ύπό πδσαν έποψιν λελυμέ-
νον διά τήν Όρθόδοξον Ανατολικήν τοϋ Χριστού Έκκλησίαν. Έάν ό "Επί-
σκοπος χειροτονεί Διάκονον καί Πρεσβύτερον, κατά μείζονα λόγον ό αυ-
τός λειτουργός τοΰ Υψίστου θά ανάδειξη καί Έπίσκοπον... Ό Επίσκοπος
κέκτηται τό πλήρωμα τής Ίερωσύνης ώς διάδοχος τών "Αποστόλων, επο-
μένως καί τό χάρισμα τοϋ χειροτονείν Διακόνους, Πρεσβυτέρους καί Ε-
πισκόπους.» (περιοδικόν «ΌρθοδοΕϊα», τεϋχ. 43, Ίουλ. 1929).

Οϊ θείοι Απόστολοι περιερχόμενοι τόν κόσμον καί κηρύσσοντες τόν
λόγον τοϋ Θεού, προς καταρτισμόν τοϋ σώματος τής "Εκκλησίας, έχειρο-
τόνουν Διακόνους, Πρεσβυτέρους καί Επισκόπους, καί ϊδρυον Έπισκο-
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πάς. Έχειροτόνουν δέ άλλοτε μέν εις έκαστος μόνος, άλλοτε δέ δύο, ή
τρεις, όταν ήσαν συγκεντρωμένοι.

Εις τάς προς Τιμόθεον έπιστολάς του ό Απόστολος Παύλος γράφει
διά τήν οποίαν έποιήσατο μόνος προς αυτόν χειροτονίαν: «Μή άμέλει τοϋ
έν σοί χαρίσματος ό εδόθη σοι» «ό σοι εδόθη διά της επιθέσεως των
χειρών μου» ( Α ' . Τΐιμ. δ' 14) Β' α' 6) «χείρας ταχέως μηδενί έπιτίθει»
(Α' Τιμ. ε ' 22).

Ισχυρότατη άπόδειξις, ότι πάς Ορθόδοξος Επίσκοπος κέκτηται το
δικαίωμα τοϋ χειροτονεϊν μόνος του Έπίσκοπον, καί ότι τελειώνει μόνος
του τό Θείον Μυστήριον εις τήν χειροτονίαν Επισκόπου είναι 1) Τό γε-
γονός ότι οι Θείοι Απόστολοι έχειροτόνουν καί εϊς έκαστος Επισκόπους
2) "Οτι κατά τάς Αποστολικός Διαταγάς —6ι6λ. 4 κεφ. κ£ — επιτρέπε-
ται λόγω ανάγκης ή χειροτονία Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου. 3)
Κατά τάς παραδόσεις της Εκκλησίας έχειροτονήθησαν κατά καιρούς πολ-
λοί ύπό ενός μόνον "Επισκόπου, ώς ό Σιδήριος ύπό τοϋ Φίλωνος, καί άλ-
λοι. Καί 4) Ό τ ι κατά τήν χειροτονίαν Επισκόπου εις καί μόνον Επίσκο-
πος εκτελεί τό Θείον Μυστήριον, καί διά των ευχών τοΰ ενός καί της επι-
θέσεως της χειρός του έπί τήν κεφαλήν τοϋ χειροτονουμενου, κατέρχεται
ή θεία χάρις, ώς κατωτέρω σαφώς θά άποδείξωμεν.

Ιδού μία εισέτι ισχυρά μαρτυρία προς έπισφράγισιν των ανωτέρω:
«Ο Άρχιερεύς έχει επτά τελετάς, κατά τόν αριθμόν τών θείων ενεργειών
τοϋ Πνεύματος. Τό Βάπτισμα, τό Μύρον, σφραγίδα Αναγνώστου, χειροθε-
σίαν Ύποδιακόνου, χειροτονίαν Διακόνου, Πρεσβυτέρου, καί Επισκόπου.
Όστις καί μόνος ταϋτα ενεργεί» (Ταμεϊον "Ορθοδοξίας σελ 64-65).

Σαφεϊς αποδείξεις ότι κατά τήν χειροτονίαν Επισκόπου
εις καί μόνος Επίσκοπος ενεργεί τό θείον τοΰτο Μυστήριον,

καί διά των ευχών αυτού μόνου, καί της επιθέσεως της χειρός του
έπί τήν κεψαλήν του χειροτονουμενου, έπιφοιτα έπ' αυτόν ή Θεία χάρις

Κατά τόν Συμεών Θεσσαλονίκης (κεφ. ς ) : «Τήν χειροτονίαν Επι-
σκόπου κυρίως καί ουσιαστικώς ποιεί ό πρώτος Αρχιερεύς». Ό τυχόν
έτερος, ή έτεροι, απλώς μόνον ώς μάρτυρες παρίστανται, καί λαμβάνου-
σιν ώς βοηθοί μέρος, ουχί διά νά συντελέσωσιν εις τήν έπιφ'οίτησιν της
θείας Χάριτος, άλλ" ίνα διά της παρουσίας των προσδώσωσι μεγαλυτέραν
αϊγλην καί επισημότητα εις τήν τελετήν της χειροτονίας

Προς σαφεστέραν άπόδειξιν ότι πάς "Ορθόδοξος Επίσκοπος έχει τήν
έξουσίαν νά χειροτονή μόνος Έπίσκοπον, όπως μόνος του χειροτονεί Διά-
κονον καί Πρεσθύτερον, άντιπαραβάλλομεν κατωτέρω τήν τυπικήν διάτα-
ξιν της Έκκλησίαν διά τήν χειροτονίαν Διακόνου, προς τήν τοιαύτην δΊ6
τήν χειροτονίαν Πρεσβυτέρου, καί άμφοτέρας προς τήν τυπικήν διάταξιν
διά τήν χειροτονίαν Επισκόπου, ήτις σχεδόν είναι ή αύτη εκτός της δια-
φοράς τών αξιωμάτων.

Διά τήν χειροτονίαν Διακόνου

(...Ό Αρχιερεύς έχων έπικειμένην τήν χείρα τη κεφαλή τοϋ χειρο-
τονουμενου, εκφωνεί: «Ή Θεία Χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπεύουσα,
καί τά ελλείποντα άναπληροϋσα, προχειρίΖΓτσι... τόν εύλαβέστατον Ύπο-
διάκονον, εις Διάκονον...).

Διά τήν χειροτονίαν Πρεσβυτέρου

(...Ευθύς εκφωνεί ό Αρχιερεύς, έχων καί τήν δεξιάν χείρα έπικει-
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μένην αύτοΰ τη κεφαλή: «Ή Θεία Χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπεύου-
σα, και' τά ελλείποντα άναπληροϋσα, προχειρίξεται... τόν εύλαβέστατον
Διάκονον εις Πρεσβύτερον...»).

Διά τήν χειροτονίαν Επισκόπου

(...Ό χειροτονών Αρχιερεύς, ποιών Σταύρους τρεις έπί της κεφα-
λής αύτοϋ, καί έχων έπικειμένην αύτω τήν χεϊρα εύχεται οϋτως...: «Και
ταύτης πληρωθείσης ευλογεί αυτόν ό Άρχιερεύς λέγων: Ή χάρις τοϋ
Αγίου Πνεύματος διά τής έμης μετριότητος προβάλλεται σε τόν θεοφιλέ-

ατατον'ί-Ιερέα καί ύποψήφιον (τόν δεϊνα) Έπίσκοπον τής θεοσώστου πό-
λεως — τής δέ»>).

Δέν απαιτείται μεγάλη φιλοσοφία, ουδέ νά είναι τις πολύ νοήμων καί
σοφός Κανονολόγος, Δογματολόγος, καί Θεολόγος, διά νά άντιληφθή
άναγινώσκων τά ανωτέρω, ότι διά τής επιθέσεως των χειρών, καί διά των
ευχών ενός καί μόνον Επισκόπου, κατέρχεται ή Θεία χάρις έπί τόν χει-
ροτονούμενον Έπίσκοπον, καθώς διά τοϋ ενός έπιφοιτα καί εις τόν χει-
ροτονούμενον Πρεσβύτερον καί Διάκονον. Διότι τοΰτο γίνεται δήλον, ού
μόνον τοίς μωροϊς καί άνοήτοις, αλλά καί αύτοϊς τοις παντάπασι τυφλοίς
καί κωφοϊς.

Διατί δμως δέν αντιλαμβάνονται, ουδέ βλέπουν τήν φαεινοτάτην
ταύτην άλήθειαν οι σοφοί Κανονολόγοι καί Δογματολόγοι καί Θεολόγοι τής
παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης;

Νομί£ομεν ότι δέν πρόκειται περί τυφλών καί κωφών, ουδέ περί α-
γραμμάτων μή γινωσκόντων γραφήν καί άνάγνωσιν, καί μή δυναμένων
νά διαβάσωσιν (έάν δηλονότι μέχρι σήμερον δέν ήκουσαν) ότι ό χειροτο-
νών Αρχιερεύς, λέγει έπί λέΕει: Ή Χάρις τοϋ "Αγίου Πνεύματος διά της
ΕΜΗΣ μετριότητος προβάλλεται σε... Έπίσκοπον...».

Διά τής «ΕΜΗΣ» καί ουχί διά τής ημών μετριότητος.
Ό εϊς Θεός, δι' ενός μόνον Επισκόπου, χειροτονεί έκαοτον Έπί-

σκοπον.
Είναι άρα άλλοι οϊ λόγοι, καί απώτεροι οϊ σκοποί (διά τους όποιους

δέν πρόκειται έπί τοϋ παρόντος νά όμιλήσωμεν) χάριν τών όποιων οι α-
νωτέρω, καμμύουσι τους οφθαλμούς, καί βύουσι τά ώτα, προς τά ανωτέρω.

Παραλληλισμός τοϋ Μυστηρίου τοϋ Αγίου Εύχελαίου,
προς τό Μυστήριον τής Ίερωσύνης εις τήν χειροτονίαν Επισκόπου,
προς άπόδειξιν του κανονικού κύρους τής χειροτονίας Επισκόπου

ΰφ' ενός Επισκόπου λόγω επειγούσης ανάγκης
Παρευρισκομένων πλειόνων τοϋ ενός Επισκόπων κατά τήν χειροτο-

νίαν Επισκόπου, «ό χειροτονών 'Αρχιερεύς αναπτύσσει τό Εύαγγέλιον καί
έπιτίθησι τη κεφαλή καί τω τραχήλω τοϋ χειροτονουμένου, συνεφαπτομένων
καί τών άλλων Αρχιερέων».

Κατά τήν τέλεσιν δέ τοϋ "Αγίου Εύχελαίου, άναγινώσκομεν εις τά
τυπικά τής Εκκλησίας τά έΕής: «...Είτα εισέρχεται μέσον τών "Ιερέων
ό ποιών τό Εύχέλαιον, καί λαβών ό προϊστάμενος τών "Ιερέων τό "Αγιον
Εύαγγέλιον, τίθησιν αυτό εις τήν κεφαλήν αύτοϋ, καί τιθέασιν έπ' αυτό
τάς χείρας οι Ιερείς κτλ.».

Παραλληλβοντες τήν τέλεσιν τών δύο τούτων Μυστηρίων, έρωτώ-
μεν: Έάν λόγω κατεπειγούσης ανάγκης, δέν ΰπάρχωσιν εις τήν χειροτο-
νίαν Επισκόπου πλείονες τοΰ ενός Επισκόπου, είναι δυνατόν νά έπιφοι-
τήση ή θεία χάρις εις τόν χειροτονούμενον ελλείψει τής τυπικής επαφής
έπί τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου τής χειρός ενός, είτε δυο ετέρων Επισκόπων,
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έφ' όσον ουσιωδώς, ώς άπεδείξαμεν εις τό προηγούμενον κεφάλαιον, εϊς
μόνον "Αρχιερέας έκτελεϊ τό Θείο τούτο Μυστήριον; Ή μήπως μένει ατε-
λές και άκυρον τό Μυστήριον τοϋ Άγιου Εύχελαίου, και δέν λαμβάνει ά-
γιασμόν «ό ποιών τό Εύχέλαιον» καί πάνε χαμένα τά έξοδα αύτοϋ, έάν
δέν παρευρεθούν εις τήν τέλεσιν αύτοΰ επτά ιερείς, διά νά βάλλουν τάς
χείρας των έπί τοϋ Ί . Ευαγγελίου, καί τελεσθή τούτο μόνον υπό ενός
'! ερέως;

ΝομίΖομεν ότι είναι ή αυτή βλασφημία, καί ό αυτός παραλογισμός,
έάν τις αμφισβήτηση τό κύρος των Μυστηρίων τούτων, έάν δηλονότι δέν
τελεσθώσι, τό μέν υπό πλειόνων τοϋ ενός Επισκόπων, τό δέ ύπό πλειόνων
τοϋ ενός Ιερέων. Διότι λόγω ανάγκης, καί εις Ιερεύς εκτελεί τό Άγιον
Εύχέλαιον, καί εϊς Επίσκοπος μόνος εκτελεί τήν χειροτονίαν Έπσκόπου,
καθώς καί ούτος εκτελεί τήν χειροτονίαν Διακόνου καί Πρεσβυτέρου, καί
όπως εκτελεί καί τά λοιπά Θεία Μυστήρια.

Ό Ί . Νικόδημος έρμηνεύων τόν Ι Β ' Κανόνα της έν Καρθαγένη Συ-
νόδου λέγει: «Έκ τούτων συμπεραίνομεν... ότι., είναι συγκεχωρημένον νά
γίνεται καί τό "Αγιον Εύχέλαιον... όχι μόνον από τρεις Ιερείς, αλλά καί
άπό δύο, καί άπό ένα διά τήν όλιγότητα τών Ιερέων... διά τήν ανάγκην...
Εκείνο δέ οπού λέγει ό Θείος "Ιάκωβος: «προσκαλεσάσθω τους Πρεσβυ-

τέρους της Εκκλησίας», τους όντας εννοεί, αλλ" ουχί τους μή όντας,- μηδέ
ευρισκομένους έκεΐσε. Ή τοϊνυν ανάγκη Κανόσι και νόμοις ούχ υπόκειται,
έως οΰ ανάγκη εστίν».

Τοιαύτα, καί ισχυρότερα έτι επιχειρήματα δύναται τις νά έκθεση διά
τήν λόγω ανάγκης χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου. Προς
άπόδειΕιν ότι αϋτη, όχι μόνον δέν απαγορεύεται, όχι μόνον απλώς επιτρέ-
πεται, άλλ' επιβάλλεται κατ' άπαραίτητον έκκλησιαστικήν οίκονομίαν.

Οι οριζόμενοι δέ ύπό τών Ί . Κανόνων Επίσκοποι, δύο, ή τρεις, ή
πλείονες, διά τήν χειροτονίαν "Επισκόπου, δέον νά συνέρχωνται, όταν ύ-
πάρχωσι, καί δύναται νά συνέλθωσιν. Όταν όμως δέν ύπάρχωσι πλείονες
τοϋ ενός, ή όταν ύπάρχωσι μέν, αλλά δέν δύνανται νά συνέλθωσι τότε
δύναται ό εϊς υπάρχων νά εκτέλεση μόνος τήν χειροτονίαν λόγω επειγού-
σης ανάγκης κατ' οίκονομίαν.

Οι Ιεροί ούτοι Κανόνες, «τους όντας έννοοϋσιν, άλλ' ουχί τους μή
6\/τθ(:, μηδέ ευρισκομένους έκεΐσε» ώς έΕηγεϊ ανωτέρω ό Ιερός Νικό-
δημος.

Διό τούτο βλέπομεν εις τάς πράξεις τών Αγίων Αποστόλων χειρο-
τονίας Επισκόπων, ύφ" ενός- μόνον Αποστόλου, καί διά τοϋτο οί θείοι
Απόστολοι έπιτρέπουσι διά τών «"Αποστολικών Διαταγών» τήν λόγω α-

νάγκης χειροτονίαν Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου, καί διά τήν αύτή\%
αϊτίαν έγένοντο κατά καιρούς κατά τήν Έκκλησιαστικήν Παράδοσιν, πλεϊ-
σται όσαι χειροτονίαι "Επισκόπων ΰφ' ενός "Επισκόπου, ώς ή τοϋ Σιδη-
ρίου καί λοιπών. Και διά τοϋτο ή "Εκκλησία, δέν καθώρισεν ώρισμένον
άμείωτον και άναλλοίωτον αριθμόν Επισκόπων διά τήν χειροτονίαν παν-
τός "Επισκόπου, ουδέ επιβάλλει, δι" ούδενός αυτής "Ι. Κανόνος, ρητήν κα-
θαίρεσιν, όχι μόνον εις τόν λόγω απολύτου ανάγκης, άλλ' ουδέ καί εις
αυτόν τόν άνευ τοιαύτης ανάγκης χειροτονούμενον ύφ" ενός "Επισκόπου.

Διά ποίον λόγον όρίζουσιν οί Ί . Κανόνες,
όπως διά τήν χειροτονίαν Επισκόπου συνέρχωνται,

εΐ δυνατόν, πάντες οί Επίσκοποι, ή πλείονες, ή τρεις, ή δύο

Οί Ί . Κανόνες όρ6ώς όρί^ουοί νά συνέρχωντσι όσον τό δυνατόν πε-
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ρισσότεροι Επίσκοποι προς άνάδειξιν Επισκόπων, διό τους έξης σοβα-
ρούς λόγους:

1) Διό την καλήν έκλογήν τοΰ μέλλοντος νά χειροτονηθή, προς έ ξ έ -
τασιν έάν ούτος είναι άξιος από απόψεως "Ορθοδόξου Πίστεως, βίου ά-
νεπιλήπτου, και της δεούσης ικανότητος διό νά λά6η τ ό ϋψιστον τούτο
άπούργημα τοϋ Επισκόπου. Διότ ι κατά τόν Ι Β ' Κανόνα της έν Λαοδικεία
Συνόδου, πρέπει νά είναι οι μέλλοντες νά χειροτονηθώσιν Επίσκοποι,
-πρό πολλών χρόνων δεδοκιμασμένοι και μεμαρτυρημένοι, και κατά την
μέ ορθόν λόγον γινομένην ένάρετον πολιτείαν».

(^Ερμηνεία Ιερού Νικόδημου).
Και ό Μ Η ' της έν Καρθαγένη λ έ γ ε ι , οτι ό σκοπός της συναθροίσεως

ετέρων τοϋ ενός Επισκόπων διό τήν χειροτονίαν Επισκόπου, είναι κυ-
ρίως ή έξέτασις περί τυχόν κατηγοριών κατά τοϋ υποψηφίου Επισκόπου.
«Και άφοϋ ό υποψήφιος φανεί καθαρός άπό τάς κατηγορίας έμπροσθεν
εις τό πρόσωπον τοϋ λαού, τότε νά χειροτονείται Επίσκοπος» (Έρμ. Ί .
Νικόδημου).

Καί ό Ι Α ' Αποστολικός λ έ γ ε ι : «Εις κλήρον μή προαγέσθω πάς κα-
τηγορούμενος έκ τών πιστών έπί πορνεία, ή μοιχεία, ή άλλη τινι άπηγο-
ρευμένη πράξει». " Ιδε και τόν Δ ' τ η ς Α ' Οίκ. Συνόδου.

2) Προς αποφυγήν ύπερορίων χειροτονιών. Δ ιότ ι τ ινές έχειροτόνουν
• παρ' ένορίαν, «εις τάς μή ύποκειμένας αύτοϊς πόλεις καί χώρας». ( " Ι δ ε

τόν Λ Ε ' 'Αποστολικόν, της Β ' τόν Β ' , της Α ' τόν Σ Τ ' καί τόν Ζ ' της Γ',
τόν Η της Δ ' , τόν Κ Η ' της Σ Τ ' , τόν Κ', τόν Λ ' , τόν Λ Θ ' της Α ν τ ι ο -
χείας τόν Θ ' , της Σαρδικής τόν Ι Α ' καί Ι Β " ) .

Αλλά καί διό διαφόρους άλλας αιτίας, κανονικών καί διοικητικών δι-
καιωμάτων, δέον νά συνέρχωνται όσον τ ό δυνατόν περισσότεροι Επί-
σκοποι. Καί

3) Διό τό μεγαλεϊον τοϋ αξιώματος. "Οπως ή τ ε λ ε τ ή τ η ς χειροτο-
νίας, διά της παρουσίας ει δυνατόν πολλών Επισκόπων, γ ίνεται λαμπρό-
τερα, επισημότερα μεγαλειωδεστέρα.

ΔΓ αυτούς ακριβώς τους λόγους δέον νά συνέρχωνται, ε ι δυνατόν,
πλείονες τοΰ ενός Επισκόπου προς χειροτονίαν "Επισκόπου.

Κατά τάς Αποστολικός Διαταγάς, ή παρουσία δύο, ή τριών, ή πλειό-
νων, είναι «μαρτυρία βεβαιότερα καί ασφαλής».

Ή παρουσία όθεν πλειόνων τοϋ ενός Επισκόπων εις τήν χειροτονίαν
Επισκόπου, δέν έχε ι οϋδεμίαν απολύτως σχέσιν μέ τήν τέλεσιν τοϋ Μυ-

στηρίου, μέ τήν έπιφοίτησιν της θείας χάριτος έπί τόν χειροτονούμενον.
Διότι τό Μυστήριον πάντοτε ε κ τ ε λ ε ί τ α ι δ ι ' ενός μόνον "Αρχιερέως τοΰ
τελετάρχου, τοΰ προεξάρχοντος, τοϋ χειροτονοϋντος Επισκόπου.

Λέγοντες δέ «χειροτονίαν ύπό πολλών» κατά τ ό ν ιγ ' τ η ς έν Καρθα-
γένη, τ ό ν δ ' της Α ' καί άλλων, έννοοϋμεν κυρίως τήν έκλογήν, ως ε ις
τήν έρμηνείαν τών Κανόνων τούτων ό Ζωναράς, καί ό Βάλσαμων λέγουσι:
«Περί εκλογής πρόκειται, καί ουχί περί χειροτονίας».

Σχετ ικώς λ έ γ ε ι ό Ί . Νικόδημος εις τήν έρμηνείαν τοϋ ε ' της έν
Λαοδικεία λέγοντος: «Μή δείν τ ά ς χειροτονίας έπί παρουσία άκροωμέ-
νων γίνεσθαι»; «Σημείωσαι ότ ι ό μέν Ζωναράς και Βάλσαμων, έρμηνεύον-
τ ε ς τόν παρόντα Κανόνα, λέγουσιν, ότ ι χειροτονίας εδώ όνομάΖει ό Κα-
νών τάς ψήφους καί έκλογάς τών Ιερωμένων» (Ύποσ. 1) .

Καί ε ις τήν έρμηνείαν τοΰ Α ' Αποστολ. λ έ γ ε ι επίσης: «χειροτονία
ονομάζεται καί ή ψήφος καί εκλογή απλώς τίνος αξιώματος».

Ούτως όθεν εξηγείται ό ορισμός: «Πολλοί Επίσκοποι συναχθέντες,
χειροτονήσουσιν Έπίσκοπον» ( ι γ ' της Κ α ρ θ ) .



ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΖΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 377

Περί τοϋ λεγομένου συμψήφου

Δεν είναι απλούς παραλογισμός, άλλ' είναι αυτόχρημα βλασφημία
κατά τοϋ Παναγίου Πνεύματος, ή απερίσκεπτος και ανόητος (άν όχι
σκόπιμος σατανική μεθοδεία) παραδοχή ότι, ελλείψει πλειόνων τοΰ ενός
Επισκόπων, ή άνευ τοϋ σ υ μ ψ ή φ ο υ ετέρων δύο ή τριών, δέν κα-

τέρχεται ή θεία χάρις έπί τόν χειροτονούμενον, όταν ούτος χ ε ι ρ ο
τ ο ν ή τ α ι ύφ" ενός Επισκόπου, εΐτε λόγω κατεπειγούσης ανάγκης,
εϊτε καί άνευ τοιαύτης ανάγκης.

Διότι τά λεγόμενα: «γράμματα των απόντων», «ψήφισμα της επιτρο-
πής πλειόνων Επισκόπων», ανάγονται εις τήν καλλιτέραν έκλογήν, εις τήν
«βεβαιοτέραν καί ασφαλή μαρτυρίαν», καί εις τήν έγκρισιν τής εκλογής
τοϋ υποψηφίου, όπως ούτος ώς άξιος χειροτονηθή "Επίσκοπος.

Ούδένα συνεπώς απολύτως ρόλον παι'Ζει εις τήν τελείωσιν τοϋ Μυ-
στηρίου ή έγγραφος αύτη έγκρισις καί εντολή. · Καί όταν παρίστανται κα-
τά τήν χειροτονίαν πλείονες τού ενός, Επίσκοποι, δέν λαμβόνουσιν ούτοι
ένεργόν μέρος εις τήν μετάδοσιν τής Θείας χάριτος, ή οποία κατέρχεται
εις τόν χειροτονούμενον μόνον διά τής επιθέσεως των χειρών έπ' αύτοΰ,
καί διά των ευχών, τοϋ ενός Επισκόπου, τοϋ προεξάρχοντος, τοϋ τελε-
τάρχου, τοϋ ποιοΰντος τήν χειροτονίαν, ώς ανωτέρω σαφέστατα άπε-
δείξαμε.

Καί έρωτώμεν τους σοφούς Κανονολόγους τής ακέφαλου παρατάξε-
ως τοϋ πρ. Φλωρίνης, τους άναγσγόντας σκοπίμως εις δόγμα πίστεως τό...
σύμψηφον:

Εάν εις μίαν έπαρχίαν ϋπάρχωσι δύο Επίσκοποι, καί ό εις έξ αυ-
τών λόγω απολύτου, κατεπειγούσης καί επιτακτικής ανάγκης, προβή μό-
νος του εις τήν χειροτονίαν Επισκόπου, άνευ τής παρουσίας τοϋ ετέρου,
ή εγγράφου αϋτοϋ εκλογής καί εγκρίσεως, — μή δυναμένου τούτου εκ τί-
νος ανάγκης, οΰτε νά παρουσιασβή, οϋτε ν' άποστείλη εγγράφως τό σύμ-
ψηφον — είναι άκυρος καί ανίερος ή χειροτονία αύτη; Καί άν ύπάρχωσιν
εις μίαν έπαρχίαν τέσσαρες ή πλείονες "Επίσκοποι, καί οι χειροτονοΰντες
είναι δύο, άνευ τοϋ συμψήφου των ετέρων, έχει κϋρος ή τοιαύτη χει-
ροτονία ;

ΝομίΖσμεν ότι δέν θά είναι εις τάς φρένας του εκείνος, ό οποίος θά
είπη ότι δέν έχουσι κύρος αμφότεροι αϊ χειροτονίσι αύται, ή, ή μία έχει
κύρος, καί ή άλλη δέν έχει. Διότι ή χειροτονία "Επισκόπου ύφ' ενός Επι-
σκόπου, γίνεται διό τήα εκλογής, της ψήφου, καί .τής εγκρίσεως α) του
χειροτονοΰντος Επισκόπου, β) τοϋ ϋπ" αυτόν κλήρου, Πρεσβυτέρων, Δια-
κόνων καί λοιπών, καί γ) τοϋ λαοϋ, διά τόν όποιον ούτος θά χειροτονηθή
Ιδού ότι υπάρχει τό... σύμψηφον, καί ότι είναι «ή μαρτυρία βεβαιότερα

καί ασφαλής», καί ότι παρά πάντων τούτων εκρίθη άξιος, κατά τους ανω-
τέρω Ί . Κανόνας, νά χειροτονηθή Επίσκοπος.

Τό λεγόμενον άρα σ ύ μ ψ η φ ο ν περί οΰ κόπτονται (σκοπίμως
ώς φαίνεται) ένιοι τής παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, δέν είναι «εκ τών
ών ούκ άνευ», άλλ' είναι εις άπλοϋς ορισμός, ό όποιος ενίοτε, δι" απο-
χρώντας λόγους, δέν δύναται νά έκτελεσθή. Διότι εϊς τινας περιπτώσεις,
κατεπειγούσης ανάγκης έκ καιρικών περιστάσεων, γίνεται κατ" Έκκλη-
σιαστικήν οίκονομίαν παρέκκλισις έκ τοϋ ορισμού τούτου ή εκείνου τοϋ
Ί . Κανόνος, ή καί τελεία αυτού μετάθεσις.


